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n LA RRVUO ORIENTA

・日本に於る機關

◎日本エスペラント學會（東京市 

牛込區新小川町三の十四、振替□ 

座東京一一三ニ五）、は日本に於 

ける研究普及の機關でヽ苟もエス 

ペラントを硏究し又は其趣旨に賛 

成なさる方は是非入會して其の事 

業を援助もれるこざを希望いたし 

ます。詳細は貳錢切『封入同會

◎日本エスペラン!・社（東京市神 

田區表猿樂町二はノ三一,（振秣 

口座東京五一六一三）は日本に於 

けるエスペラント圖書験行所〇

◎極東エスペラント書院（東京市 

靑山郵便局私書画第一號ゝ振楼口 

座東京五五一五二）は海外發行の 

圖書輸入を致します。

◎橫濱,橫須賀,靜岡，京都,大阪, 

金澤，岡山，鹿兒島,那覇，札幌，小 

樽,臺北,京城にもエスペラントの 

會があり,會合や講習會が催され 

てわます。

◎大阪市南區上本町七の五二六五 

からVerda Utopioさ云ふ純文學 

雜誌,同市南區惠美須町三の二六 

星光社からLa Esperoご云ふ初等 

雜誌が發行されてゐます。

◎東京に於けるエスペラント講習 

『は上記日本エスペラント社に常

設されて居り，初等科,高等科,會 

話專科,研究科に分れて居り,一 

月，四月,七月（夏季特別），九月に 

新學期が開始ぎれ，各科ざもニケ 

月で修了です。詳細は貳錢切手 

封入同社へ御紹介下さい。

◎エスペラントの硏究用書は 

〇エスペラントの鍵
文法、文例•字引附の小册子 

定價十錢、郵稅二錢 

〇まスペラント和譯辭典• 

二 ,定價二圆、郵稅六錢

〇日本語エスペラント辭典

目下校訂中です ’

〇エスペラント全程（自修書）

•定價一圓、郵税四錢・ 
〇エスペラント研究叢書 •、

【第一編】エスペラント敎科曹 
組織的講習川書

;J :. 定價三十錢、郵稅二錢

【第二編】摸範練習讀本・（註附）

定價五十錢、郵稅二錢

【第三編】イソッフ•物語（詳註）
、 本年三月頃出來の豫•定

【第四編】笑話 集（詳註）
本年六匕月顷出版の豫定

〇H本エスペラント叢書

[ Vo 1] Perloj el la Oriento
平家物語古事記孟了等和漢 

古典十餘篇ヽ飜譯の;K指南 

定價 錢、郵稅二錢

〇エスペラント讀本及文範
定價二圓五十錢、郵稅六錢

此等の圖書は學會でも,社でも, 

書院でも又はVerda Utopio社で 

も求められます。
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EKLUMIĜO! ESPERO!
Eble post mil jaroj, se eĉ ĉiuj 

aliaj opinias kredeble male, la 
lingvo internacia plene disvastiĝos 
tra la mondo kaj niaj pranepoj nin 
benos por nia nuna sinofera penado. 
Tiu penso sola nin rekompencas. 
Tio ja sufiĉas.一Tiel ni diradis al 
nikaj mokantoj dum pasintaj dele 
kvin jaroj・

Kara instruanto ! Malgraŭ via 
tro modesta konsidero, vi vidu, 
kiel vigliĝis nia afero jani hodiaŭ. 
Nun 】a publiko komencis mcn favori 
la aferon・ Post malpli ol dek jaroj, 
ni havos plenan venkon ! Kiu 
dubas pri tio nun ? Tio estas la 
devo de ni, junularoj akceli la 
progreson, kaj ni ja tion faros !— 
Tiel skribis ĵus unu el niaj kursanoj, 
kiu antaŭ du-tri monatoj .komencis 
lerni la fi n gvon kaj kompreni la 
in terna n ideon ・

Jcs・ Eklumigis jam la ĉielo de 
K Espcro. -Ekridetas jam la prin
tempo de fnova sento! Venas 
jen nova promesplena jaro 1921 ! 
Kaj ĝi restu por ni por eterne 
memorinda jaro !—K.〇,

EL LA URBO DE 
INTERNACIECO
(園際!i)通信) -

I)e S-ro Cikao Fuĵisaŭa, komitatano pro
paganda de Japana Esperanto-instituto, nun 
oficisto de lu Ligo de Nacioj en Ĝenevo, 
ni ĵus ricevis jenajn leterojn.

La 12-an de Novembro,
4 Rue de Ornieaux, Geneve

Kara samideano/
Mi esperas, ke vi ĝentile pardonu 

min pri tio, ke mi ne skribis al vi 
dum longa tempo. Eble scias vi 
ke ni ne havis tre bonan tempon2 
en Parizo pro la malsanego de mia 
karega edzino kaj pro aliaj neagra
blaj aferoj. Ni estas tamen feliĉaj 
nun, ĉar ni instaligis lastatempe la 
hejmon tie ĉi en Ĝenevo, tre bela 
kaj ĉarma apudlaga urb〇.

Ni alveturis Cenevon en la fino 
de la pasinta monato kaj antaŭ 
kelkaj tagoj ni trovis nian loĝejon 
tre komfortan : ĝi konsiotas el kvin 
ĉambroj kaj oni vidas ĵus antaŭe 
alpajn montegojn (se la vetero estas 
bela) trans la akvoklara Rho ne ・

Mi jani komencis inian laboron 
en la sekretariejo de la Ligo de 
Nacioj, kies oficejo sin trovas apud 
Ia lago kaj sin dividas3 en pli ol du 
centoj、da ĉambroj, tre granda 
domo !

La Konferenco de la Ligo 
okazos baldaŭ por malfcrtni la 
novan epokon, mi esperas, en la 
mondo ankoraŭ plena je maljusteco/1

Tre interese estas kapabla plenu
mi tiun ĉi tre signifoplenan taskon 
ĝisfunde. Mi tre ĝoja>, ke mi 
partoprenas5 tiun aferon kielmam- 
bro de la ĉielo aranĝis, ke mi, kiel 
esperantisto, sincere agu por nia 
movado. °

Seci mi timas, ks la Japana 
delegacio send 让 a lastatempe de
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Japanujo ripetus tiel saman mai*  
sukceson, kiel ĉe Genova konferenco 
pro la scimanko de franca kaj angla 
lingvoj. Tiamaniere estus tre opor
tune proponi, de Ia flanko' de 
Japanujo, la alprenon8 cle Esperanto 
kiel la sola internacia komprenigilo. 
Hazarde troviĝas mia fervora sami
deano Sinjoro Usami inter la 
delegacio. Tial ni kune ne perdos 
okazon por agadi por nia afero.

Estas tre bedaŭrinde tamen, k e 
la Ligo ankoraŭ ne pagas muite da 
atento al Esperanto pro tio, ke la 
strukturo9 estas verŝajne10 uzurpata 
de du aŭ tri potencaj nacioj. Mi 
certe min donos11 senigi12 tiun ĉi 
maljustan tendencon. Mi jam ne 
havas ambicion alian krom esti 
profesoro, kiam mi revenos en 
Japanujon, do dum mi estas tie ĉi 
mi tute senpartie agos por la bono 
den racia internacia justeco.

Unu tute neatendita feliĉo heligis 
mian koron :14 iui renkontiĝis kun 
Doktoro Ed. Privat. Hieraŭ ni 
estis inv让itaj de gesinjoroj Privat al 
vespermanĝo kaj oni pasigis la 
vesperon treege agrable kaj hejme严 

Vi scias certe, ke U.E.A.1G trans- 
lokiĝis ree al Ĝenevo el Bern ; mi 
vizitis jam la Asocion kaj renkontis 
la oficistaron. しiulunde oni kun
sidas proksime de mia domo; 
lastan kunsidon mi paroladis antaŭ 
preskaŭ tridek gesamideanoj, ĉefe 
laboristoj. Mi esperas, ke oni 
publikigos ian artikolon pri Japanu^ 
jo en Fa sekvanta17 numero de 
” Esperanto.'1

Vi legis sendube, ke mi ne povis 
ĉeesti la universalan kongreson, ĉar 
mi iris Hagon unu tagon malfrue< 

Tamen la venon tan へ jaron, mi 
esperas ĉeesti ĉe la Braha kongreso 
kiel sendito18 de la Ligo. Tio ĉi 
estos efika por la propagando, ĉu-

Nu, kara samideano, mia revo 
estas realiĝonta : mi energioplene 
klopodos starigi la noblan homi- 
dealon』。 kiel vera esperantisrnano 
・..Mi certe ne lasos la devon 
sendadi al vi informindajn.

Bonvolu, kara kaj estimata sami
deano, transdoni mian sinceran 
saluton al aliaj gesamideanoj・

Tute sincere via
• ĉikao Fujisaŭa・

P.S. Sinjoro Nitobe estas tre 
favora por Esperanto. D-ro Privat 
laboras provizore en la Ligo.

La 24-an de Novembro
• ■・しl tie okazadas ciu!unde kun- 

sido de grupo nomata »Stelo： 
La ĉeestantoj estas plejparte inoj. 
La lastan lundon ankaŭ partoprenis 
Usami, nia amiko, el Japanuj〇…

1.Sam^de^ano 同志:苦 2.（パリ—（1） 
餘り而白くなかった3.（數百室に）分れて 

ゐち4.不正義（に滿ちてゐる）5.參加 

すろ6・（佛媒語の）知識不足のため（ゲノ 

ア會議ミ同樣の失敗を）7・（日本）側から 

（提議ぜば便宜ならん）• 8.採用9 •「此の

撰成（即ち國際聯盟）恐らくは、明か 

に 11.獻号せん 12.（不正な）去る（に 

盡力ぜん）13.（合理的な國際正義）の爲め 

14.思ひがけG幸,福の爲め私の心は明く衣 

った 】5.打ちくつろいで 16・Univer
sala Esperanto-Asocio 17.次の（號）1& 
派泄員（ミして）19.そうではありません 

か 20. #hom.idealo

AL LA LEGANTOJ
Tuj reabonu la R.O. por 192； !
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Scienco, Komerco, Industrio
LA RELATIVECA - 

TEORIO DE EINSTEIN
(相對性原理)

La scienco laboras per aliaj 
metodoj ol la praktika vivo.1 Ni 
mezuras laŭ2 tunoj kaj kilogramoj ・ 
La plej malgranda pes-unuo3 estas 
gramo. Nia mezuro pri la longeco 
estas kilometr 〇. La plej malgra nda 
unuo estas milimetr〇. En la scienca 
laboro eĉ miligramo (do milona j 
gramo) ne estas jam la plej mal
granda mezur 〇. La milimetro 
estas ankoraŭ dividata ĝis milion- 
onoj.

Nefakulo/ kiu hazarde ĉeestas al 
tiaj laboroj pri latisaj ne6 ne ekzist- 
tantaj aĵoj sin demandos :6 Kian 
celon tio havas ? Tio ja estas tute 
malproksima de la praktika, aga 
vivo, tio tute ne havas valoron por 
la laboro ĉiutage postulata de mi.

Tio estas ĝusta, ati pli precize 
dirite,7 sajnas esti ĝusta・ En la 
realeco kelka ago estus plene mal
ebla, se scienca laboro ne estus 
antaŭdirinta? Mi citas sole9 plej 
konatan : oni povus ekzemple nek 
telegrafi nek telefoni, se ne sennom
braj, plej precizaj provoj, mezura
doj, kaj kalkuladoj estus ebenigintaj 
la vojon.10 Ni ne havus senfodenan 
telegrafion・ Ni malhavus multon. 
Ni ne scius klarigi al ni multon je 
la ĉielo aŭ sur la tero, se ne es
ploristoj de astronimio kaj de 
astrofiziko11 okupiĝus止 per penigaj, 
komplikaj esploroj, al kiuj nefaku

loj restas indiferentaj.13
La rezultato de tia esploro aŭ, 

pli vere,1* tre intensa medito okupi
gas nun la civilacian mondon・ Ĝi 
estas produkto de matematiko. 
Laŭ la maniero, per kiu ĝi prezenti
ĝas al nefakulo/5 ĝi ŝajnas unue ne 
sole16 malkomprenebla, sed eĉ tiom 
flanke de la praktika ĉiutaga vivo, 
ke oni povus juĝi17 sencelaj la 
laboron kaj rezultatojn・ Kompren
eble la scienca mondo pensas alie18 
pri gie Gi karakterizas la novan 
ideon kiel unu el la plej grandaj 
sciencaj faroj de tiom eminenta 
signifo por la estonto/9 ke oni estas 
konvinkita, ke post jarcento la 
opinioj pri multaj natursciencaj kaj 
astromomiaj fenomenoj estos tute 
aliaj kiel la nunaj< La nova teorio 
estas la principo de la relativeco^

La elpensinto estas germana 
matematikisto Prof. Alberto Eins- 
tein> •.

Resume oni povus karakterizi la 
sencon de tiu ĉi principo Jaŭjene :21 
La opinioj, kiujn ni ĝis nun havis 
pri la naturleĝoj,22 ne estas mai- 
gustaj, sed ilia valoro nur .estas 
preskaŭa kaj bezonas pliperfoktigon, 
kelkafoje ec ŝanĝiĝon pro speciala 
kaŭzo. Oni malatentis unu faktor
on ĉe ĉiuj mezuradoj kaj kalkuladoj 
por sciencaj celoj. Oni mezuris 
altecon, longecon, larĝecon 一 la 
konatajn tri dimensiojn; sed oni 
forgesis la tempon. Kiel oni mezu
ras la spacon； oni devas ankaŭ 
mezuri Ia tempon, ĉar spaco ka:
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tempo apartenas unu al la alia23 
kiel unuo・ Tio ŝajnas stranga kaj 
malkomprenebla. Ni kredas, ke la 
spaco kaj la tempo estas apartaj 
ajoj kaj havas tute nenion komun
an.24 La matematikisto kontraŭe 
asertas: Oni povas imagi la
pasadon de rtempo nur en la spaco, 
kaj oni povas imagi okazadon en 
spaco nur kune kun la pasado de 
ftemp〇. Ambaŭ estas maldisige- 
blc35 ligataj・ Ĉiu mezurado postulas 
ne aparte spacon kaj tempon, sed la 
tutaĵon : spaco-tempo. Nia ĝisnuna 
pensado kontraŭstaras al tio. Nur 
tiu, kiu scipovas la pli altan n matem
atikon, kapablas pruvi la tezon pri 
spaco-temp 〇.

El la principo de la spaco-tempo 
rezultas deduktoj same strangaj al 
la nefakulo kiel la principo mem.

（Daŭrigota）
El „ Esperanto Triumfonta

1.實際生活（ミは異った方法で）2.（卜 

ンやキログラム）で（鈕ってゐみ）3.目方 

の單位 4・非專門家（門外漢）5・ー見 

（存在ぜざる物）6・自問せん 7.もつ过 

正しく云へば（无しらしい）8・科學の業蹟 

（の前言すあ所なくん厲）9.唯（最も知ら 

れ仁みしの）のみ（を引用せん）10.道も 

坦にし置かずは（容易にし置かずば）11・天 

ffi物理學】2.從爭す13・門外漢の關知 

ぜざろ 14.（此の如き研究）ざ云ふ丄りむ 

しろ（專心の考缩）15.門外漢の目に映ず 

み所によれば 16.（わけのわからり）のみ 

ならず（□常實生活芒いけ離れてゐる）17. 
（つまらぬ事と）判斷 （見ろ所）異り

19.未來2〇.相對性原理21.次の如く 

22.自然法則 23.（單.位さして）相互に從 

蘭してゐる24.相通すち（柑漩係する）所 

なしご25.久離不側に

BIBLIOGRAFIO
、(新刊紹介)

◎LA VERDA KAKATUO, un
uakta groteskaĵo de A. Schn让zler ; 
trad. Job. Schroder, Wien ; 16寺 x 
11*  cm ; p. 69; prezo Sm 0.75.
處は巴里のdrinkejo,時は彼の1789年七 

月十四Hの晚、客の間に交ってゐて人殺を0 
って來たの、火附もして來たのと芝居をす〇 

專園の俳僵、そUを見ながら酒な飲む道樂 

貴族黑常時の酒昜の光钛が画かUてゐろ。 

處が當夜は丁度Bastiljoの破星の晚.巴里 

人解放の日、其群集〇 一部がそニへなだれ 

込み芝居さ事實ざがごっちゃになる…ミ云 

ふ筋。

©SONĜO DE SOMERMEZA 
NOKTO, de W・ Shakespeare ; trad. 
Louise Briggs; ĉe BMta Esperan- 
tista Asocio, * 17 Hart Strcet, Lon
don ヽ'V・ C・ I・;12x19 cm.; p. 70 ; 
pr^z〇. •

沙翁劇 A. Midsumiuer Nighfs Dream の 

譯であみ。人物塲所は古代ギリシャでめち 

か人物/巾•格、鳥除草木“正に十七世紀頃 

の英國で沙羽の超然たるanakronismoを软 

揮してゐる.滑稽わり、美し3戀bり、譯文 

亦可にして pliriciĝo al Esperanta literaturo 
たるわ失はず。

◎BRUSSELS, gvidlibro kun Es
peranta paĝo; Senpaga Informofice
jo, Place de la Bourse, sub la 
proteklado de la urbo ; senpage dis・ 
sendata ・
Belege ilustrita, informoriĉa gvidlibro, kun 
Esperanta paĝo (aŭ plibone trionpaĝo), kiu, 
ni esperas, iom post iom pligrandi311,ĝis 
okupi la tutan kajeron ・ Tanie u bona, im- 

:itinda ekzemplo. .
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IUTE RATURO
MALNOVA KAMPO 

DE BATALO
■ De Li-Hua

（李華『弔古戰場文』）

For, for, stepa ebenaĵo senlinia..・ 
Neniu lioma figuro videbla...Rivero 
serpentumas, montaro sin kaŭrigas. 
Ĉio melankolia, ĉio korpremanta・ 
Plorĝemas la vento, nebulas la suno. 
Artemizioj ŝiritaj, herbacoj mortin
taj. Pikas kvazaŭ en frosta mateno ! 
Birdoj ne revenas forflugintaj, best
oj malaperas forkurintaj.

La mastro de fgastejo al mi 
chris: Tio estas malnova kampo 
de bata!〇. hm pereis armeoj da 
soldatoj. Ofte aŭdiĝas demonaj 
ĝemoj, se mallumiĝas la ĉielo.

Ila, korŝira vido premeganta! 
Ĉu en la epoko de Ĉcm aŭ Han ? aŭ 
en tempo pli moderna ? Rakontas 
historio. Gvardioj de Ĉaj-ŭej, 
rekrutaro de Ĉing-IIan, kungitaj 
tra. miloj da mejloj, elmetitaj dum 
longaj jaroj・ Ĉevalojn oni paŝtas 
per stepaj herboj en frua mateno, 
glaciajn riverojn oni transvadas 
dum malfrua nokto・ Supre eterna 
ĉielo, sube vasta tero: forkuri 
hejme n oni ne pova s. Almetitaj al 
la bataliloj, al kiu plendija timigat
aj koroj ? En Ĉ4n-reĝimo pli ofte, 
ol en tiu de Han, oni havadis 
militojn konfrati barbaroj ĉiuflankaj. 
Dume malfruktiĝadis la Mezlando. 
Tiujn mizerojn travivis ĉiu reĝimo. 
En antikva tempo, oni diras, la

barbaroj cedadis antaŭ Ia Mezlandaj 
armeoj・ Kulturo malprogresiĝis : 
trompon artifikis Ia generaloj. Jen 
maljusteco, kontraŭmoralo! La 
regado proksimcvida, senpotenci
gis. Ho, ve ! Mi vidas : Blovegas 
sur sablejo norda vento, spionas 
trupoj barbaraj・ Scnzorgas la ĉef- 
komandanto kaj atakon ricevas la 
tendar〇. Sur la kampo oni starigas 
standardojn, en riveroj oni aranĝas 
gnu rplektajojn ・ Disciplino sen
kompata, la koroj timantaj・ Or
donoj devigaj, vivoj senvaloraj ・ 
Sago akrega disrompas la oston, 
sableroj furiozaj enbatiĝas en la 
vizaĝon. L^mikoj kaj la mal
amikoj bategas unu la alian. 
Tremegas la tero. La krioj rompas 
riverojn, la fortoj superas tondrojn・ 
En severa vintro, kiam frostas de 
monto al maro, la neĝo falinta 
kuŝiĝas ĝis genuoj, glacio dikega 
nestiĝas en la barb〇. Rabobirdoj 
ne volas ekflugi; mi!让Ĉevaloj ne , 
volas ekpaŝi. La vestaĵo dikkotona 
ne varmigas・ Defaliĝas la fingro, 
ekfcndiĝas la haŭt〇.ハ En tiu ĉi 
tranĉa malvarmo la しielo donas 
al Ia barbaroj harditaj pli da ardanta 
spirito por buĉad〇. Tuj rekte ili 
atakas la provizejojn, de flanke ili 
sin jetas sur la trupojn・ Estas 
kapitanoj mem ekkaptitaj, generaloj 
mortigitaj. Amasiĝas kadavroj ĉe 
bordo de golfego, plenfluas sango 
en kavernoj de fortikajoj・ Ĉu 
altcrangaj, ĉu se n ran gaj, egale ĉiuj 
fariĝas ostoj...Ilo, haltu, jam ne 
plu !・ ヽ
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Svenigas tamburado, 
Vanigas la penado; 
Pafarko一senfadena, 
Sagujo jam malplena.••

En varmega manbatalo 
Pecigis glav\ ho ve ! 
Por ĉiu nur pere\ 
Decidiĝas la fatalo・

Kaj en kapitulaco一
Ĝismorta la minaco ；
Kaj resti en batalo一 

Fariĝi ost' en falo !
Ho, birdoj sen kanto. 
Montaro silenta, 
Ia nokto konstanta； 
Fajfado de K vento.

Animoj kruciĝas,
Ĉielo ja mutas, 
Diabloj kuniĝas, 
Nubar1 persekutas^

Sen forta la suno,… 
Velkiĝas he rbaj o ; 
Malgaja la luno, ... 
Briletas frostaĵo...

Ho, diru, ĉu estas io la koron pli 
doloriganta ? Legu el la historio. 
Mu kondukis soldatojn el Cao kaj 
disbatis Lin-barbarojn・ Vmsta teri- 
torio akirita, la malamikoj mal
proksi rne n forpelitaj• Tio tamen 
faligis Han-landon en bankroton 
kaj pereon. Troa fido al homoj, 
kaj nenio plu ! Cou-armeo norden 
forkurigis Jen-Jun bar barojn ĝis 
T^j-Jŭan, kie ili konstruis fortika- 
jojn kontraŭ la nordo kaj revenis 
nedifektitaj. Ili feste drinkis kaj 
disdividis rekompencojn meritajn. 
En paco kaj en harmonio- En 
pompo kaj en festoj. Regantoj kaj 
regatoj en konsento. C4n komencis 
la konstruon de Dekmihnej la

Kastelmuro, kuranta ĝis la Maro. 
Pereis sennombraj vivoj ； ĝin ŝmiris 
la sango. Han venkis Hsuing-Nu 
barbarojn kaj ekokupis Jin-Sa n. 
Tamen kovris la kampojn falintaj 
kadavroj・ Malpli da gaji)〇, ol la 

i perdo !
Ĉu popolo, se nenobla, ne havus 

gepatrojn ? En karesa ĉirkaŭbra- 
kado deziras ili al sia kara longan 
vivon. Ĉu li ne havus gefratojn ? 
Nedisigeble kunigitaj ili estas, kiel 
manoj kaj piedoj・ Ĉu la edzinon ? 
Ŝi lin amas kaj respektas, kiel 
amikino aŭ gastino. Kiu donis al 
li la vivon ? Kiu do estus kulpa, 
se li lin mortigus ? Ĉu li ankoraŭ 
vivas, aŭ jam li mortis? Nenia 
sciigo ĉe Ia hejmo. Iu donas in
formon pri lia niort〇. Ĉu kredi, ĉu 
ne kredi, Dio nur scias. Peziĝas la 
koro. En sonĝoj lin oni vidadas. 
Funebran altaron oni aranĝas, pro 
lia memoro oni trinkas. En plorego 
oni rigardas alten al la ĉielo# 
Funebras ankaŭ la tero kaj la ĉielo, 
malgajas la naturo>>>Se ne paco al 
la cindro, ne saviĝos la perdita 
animo# Venos nepre malfeliĉo, 
okazos nepre mizerego. Ho ve, tia 
la destino! Samaj ripetoj de 
antikve-..Kion do fari ? Fi, atake
maj barbaroj ĉiam ĉiuflanke !ヽ

El la hina originalo tradukis 
K. Ossaka.

Rimarko: e La aŭtoro estis literaturisto 
eu lu epoko de Tung, poste oficisto regna 
(Ĉirkaŭ 750 post Kristo).

Baldaŭ aperos la unua en-Esperanta verko 
en Japanujo: ” Perloj el la Oriento ” kun 
dekkelke da japanaj kaj ĥinaj klasikaĵoj 
tradukitaj de S-ro K. Ossaka La snpre 
citita be^tristikajo estas unu ell；f kolekto^
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TRA ESPERANTUJO
ENLANDA KRONIKO

(內地消息)

@TOKIO. Je la tria posttagmeze la l-an 
de Decembro, oni okazigis en la Instituto 
por Esplorado de Epidemioj propagandan 
kunvenon・ Ĝin gvidis samideanoj de la 
Instituto D-ro N・ Kii kaj S-ro T. Komoto ； 
al ili helpis nia maljuna propagandisto D-ro 
】匸 Nakamura, prez. de Centra Meteorologia 
Observatorio. Post la propagandaj parola*  
doj estis varmegaj diskutoj.

De la 20-a de Nov. en U aseda Universiato, 
S-ro N. Kaŭasaki gvidis Esp・ kurson dufoje 
Ĉiusemajne.

Posttagmeze la 16-an, dimanĉon, Tokiaj 
fervoruloj intencis fari propagandon sur la 
urbaj stratoj plej gaj aj kaj kunsidis en kafejo 
n ftosija" (Kuŝujo) sed subita ekpluvego 
ilin malhelpis tion fari.

Vespere la 22-anF merkredon, oni aranĝis 
specialan kunsidon por bonvenigi S-ron R. 
Vaughan, anglan samideanon, kiu jus reve
nis el Osaka post pli-ol-unujara restado tie. 
Partoprenis D-roj Nakamura, Ramstedt kaj 
Kii kaj aliaj preskaŭ 30 rnembroj*  En ĝi 
oni ankaŭ havis grandegan plezuron vidi 

la unua fojo S-ron. leŭtena n t OD・kom;订】- 

danton J. Oba, kiu revenis el Vladivostoko-
S-ro Cli. Parry instruas Esperanton en 

Tokia Lernejo de Fremdaj Lingvoj.

©JOKOHAMA. La l-an de Dee. la loka 
Societo araneis kunvenon por disdoni dip
lomojn al la finintoj de Esperanta kurso. 
Aranĝitaj estis tiuvespere ankaŭ paroladoj 
kaj muzikajoj- El Tokio ĝin partoprenis 
S-ro S Karita kaj aliaj junaj samideanoj.
©OSAKA. Vere mirindan antaŭenpuŝon 
faris loka samideanaro. La Esp. kurson 
ĉiusabate ĉe Supra Komerca Kolegio parto

prenas preskaŭ cent studentoj, ĉe la kolegio 
oni aranĝis ekspozicion de Esperantajoj; 
fondigis studenta grupo ” Verda Amiko " 
©OKAJAMA・ Dank, al klopodoj de la 
eminenta esperantisto S-ro T・ Cif, aŭtoro de 
„ Plena Kurso44, fondigis «ova Esp. grupo 
en la urbo ;la unuan kunsidon de la societo 
okazis la 17-an cle Dee en Kafejo Brazil

LA LIGO DE NACIOJ
\

S-ro M・ Ga, nelacigebla propa
gandisto faris viziton al Vic-grafo 

へ
E. Sibusaŭa> prezidanto de Japana 
As< cio por Ia Ligo de Nacioj, kaj 
la vicgrafo kore dankis lin por lia 
prezentado de Ia lingvo internacia.

Reuteドa telegramo el Parizo, 
2Ĉ/XI, nin sciigas : ĉe la ĝenerala 
kunveno de la Ligo, Japana delega
cio rifuzis neatenditan proponon de 
'Esperanto enkondukota ĉe la Ligo. 

Jen, perfekta modelo de stultaj 
idiotoj estas tiuj nekuraceble mak 
saĝaj delegitoj Barono Hajaŝi, Vic- 
grafo Isii kaj Barono Megada !

Telegramo el Ĝenevo, 11/XII, 
nin sciigas : ĉe la ĝenerala kunsido 
de Ia Ligo, S-ro Ycmans faris ra
porton, ke oni ricevis de kelkaj 
kon!让耳tanoj proponon kuraĝigi la 
movadon de Esperanto por la dis
vastigo de la ideoj de la Ligo. La 
propono estis transdon ita al la dua 
komitato.
◎十二月十一日せネゲア特進

十一ŬI或際聯盟總會に於て議長イーマン 
ス氏は數名の委はに依り聯盟3想普及の爲 
めエスベラント語獎勵の建議があった旨報 
告、向建議は第二委員附託ミなった。
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NAŬ KOJ AL NIAJ DE- 
LIGITOJ SENDITAJ AL 
LA LIGO DE NACIOJ

1. KIO estis la motivo por tio, kc 
vi refiitis la enkondukon1 de 
Esperanto en la ligon de naci-' 
oj ?

2. KIAL vi ne hontas eldirinte 
tian sensencaĵon ?2

3・ KIEL vi nuligos vian malsaĝan 
opinion, kiam vi estos kon ・ 
vinkita/ ke Esperanto estas la 
sola internacia komunikilo de 
la nuna jarcento ?

牛 KIOM vi sciis pri la vera valoro 
cle Esperanto antaŭ ol vi pro
testis kontraŭ ĉi tiu utilega 
lingvo ? 「■1

5. KIE vi rifuĝos por ŝirtni vin4 
de la fortaj radiaj de la verda 
stelo, kiu estas baldaŭ brilontaj 
de angulo al angulo cle Ia 
mondo ?

6. KIUN nacilingvon vi uzis kiam 
vi eldiris vian opinion kontraŭ 
Esperanto, kaj ĉu vi pensas 
honora, ke vi restos dumvive 
pruntehavanto de fremda ling
vo ?

7. KIAJ kompatindaj estas tiuj, 
kiuj malŝatas bongustaĵon sen 
gustumado!

8・ KIES kulpo estas, ke Japanujo 
ne povas sin liberigi diplomate 
de iu aŭ alia fremda lingvo ?

9. KIAM venos la tempo, ke ni, 
japanoj, povas interrilati pli 
facile kaj pli amike kun Ia 
eksterlandanoj per Esperauto, 
ol per iu aŭ alia nacilingvo ?

K・!'akahaŝi, inĝ・
［國際聯盟H本國派遣委貝に對すみK七 

通］1-採用(に反對した動議は何ぞ)2. 
sen^enc^ajo 3・ 會得し了:ら(X 4.强い光 
線炉ら身をさけろため

EL VLADIVOSTOISO
ゝ’：.:、(浦鹽通信.)

◎En Vladivostok la Societo n Espero u en 
ĝia oktobra jarkunveno elektis sian novan 
gvidantaron: Prez. Notario R・ Vo nago
(polo), Sro Enkur @3to Sekret. Sro Balog 
(hungara hebreo), kasisto: Sro Gurskij 
(ruso) bibliotekisto : Sro Vitoŝinski (ukrai
nano) kaj por rezervitaj laboroj : Sro Vla- 
diĉanskij (ruso)・

La Societo (Strato Svetlanskava 19), 
fondita en 1897, posedas altvaloran bibliote
kon havantan pli ol 2000 diversajn verkojn・ 
Kunveno de gvidanta komitato okazus ©iun 
unuan dimanĉon en Ĉiu monato 
©Konstantaj, publikaj, tre sukcesplenaj 
kursoj gvidataj de Samno Averkicff en la 
rusa klubejo de Y・M・CA・
©Unua publika internacilingva diservo en 
Vladiyo3tok okaziĝis la 11-an de Novembro 
ĉe oficejo de Espero/4 Prezidanto pre
legis popularan, ruslingvan skizon pri 
signifo, historio kaj nuntempa 6tato cle nia 
Problemo. Sekretario Balog dek lam is 
„ Preĝo sub la Verda Standardo.^ Poste 
antaŭ la per Espcrantajoj belege ornamita 
altaro romkatolika militkaptinta Pastro Sro 
Bostcarolli el Tirolo preĝis kaj temis pri la 
nuna krizo de evangelioj de homaramo kaj 
pri tiuj de Jesuo Kristo-
©La Societo ludis gravan rolon dum la tuta 
mondmilita tempo * kiel Ĉiurilata centra 
helpilo por la diversnaciaj Esperantistaj 
militkaptitoj en Siberio. Esper. poeto 
Baghy (hungaro), Esper. kompozitoro Ŝaroŝi 
(hungara hebreo), eminentaj propagandistoj: 
Ŝuoj Taubman, Engelman, Sziji kaj multege 
da aliaj kamaradoj; germanoj, hebreoj^ hung
aroj, Ĉeĥoj, italoj, diversaj slavoj, rumanoj 
estos Ĉe ni neniam forgesitaj.
©Multe da eksterlandaj samideandj vizitis 
nian rondon, el Japanujo: Sroj militŝi- 
poficislo Oba, Sro Fujisava, Inĝen. Takahaŝi, 
Hrof Nakanome; el San-Francisco Sro 
Zelinsky, el Kanado Sro Boys.
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NIA SE N DOTO AL 
LA X川

Por reprezenti la japanajn espe
rantistojn ĉe la XIII-a Universala 
Kongreso de Esperanto, en Braha, 
Cehoslovakujo； forveturos la 18-an 
de Februaro sur n Taniba-niaru ° 
el Jokohamo, 〇 ĵuro Narita, 
komitatano de Fako Propaganda de 
Japana Esperanto-Instituto. I-i 
unue vizitos Francujon.
本年チェシェゴスロワキャ 网プラーハに 

於て開催せららべゝ第十三冋萬囲エスベラ 

ット大會に口木代表者ざして出席せらみゝ 

本會宣侮部委H成田重郞氏は來ろ二月十八 

ロ丹波丸にて桜濱も出帆せらるゝ筈です。

樂屋落
©„ Perloj el la Oriento "さ云ふ日本最初の 

エスペラント著書が目下印刷中で二月上旬 

ににはロ本工みペラント社加ら發史。是は 
古事記・萬葉集、太平記、古今著聞集、謐語、 

孟子等主さして利漢古典を小坂氏が飜繆せ 

ちしの〇 本號所載の Malnova Kampo de 
Bataloは其一篇有名な李華の美文弔古戰場 

文を見本に出したのです。原文は文選です 

が績文章軌範や中舉の漠文の本なビにあり 
ますから註は添龙ませんでした。エスベラ 

ントの自由な構造の：b蔭で如何に原漢文の 

悄趣むそつくり寫し出せてゐるではわりま 

ぜんか。英、佛語等で1さて©出來ぬ二さ 

で此穩古典の飜譯は實に此集が始まりであ 

りませう。

◎新年狀を方。から頂きましたが高橋老エ 

學士（输入）.星光社-阪上氏、小樟の高桑氏 

のは純然たみ蓉及はがま、足立武氏.北材恒 

次氏、太田純一氏等等のはエス文の印刷で 
した。新年狀な利用して年。普及に力めら 

れる諸苛に對1深甚の敬はを表します。但 

し記者は例年の通り時間經濟の爲め『公私』 

共年賀狀を失敬しました。わまり每年で任 

恐縮故來年は何かー芒趣向いア:すつもり。 

何さぞ惡い、らず。[出〇・]

硏究欄

鷄 肋 集
（西に因めるニミごい

©Birdo は英語のbirdから探った語たa IX 
勿論でわろ。元來エスペラントの單語4な 

らべく數風語に現存せろものを探用されて 

ゐるのだが、各国語皆相異ってゐる場合に 

は中で一番發音のよく實用的なものが 採用 

されてゐる。此例なビ然'0 〇佛oiseau,斶 

Vogel,霽 ptica,波 ptak.葡 passaro 
◎Kokoは怫coq,英cock.何れい!J!聲から 

名けら紅たもの。H本語では『庭鳥』だが 

kortobirdoは一般に『家禽』の意でdom- 
birdoミ同意であ・み〇

©Ornitologioざは動物學の一分科たろ『島 

類學』

◎翰,鳥が鴨く （歌ふ）li kantiで、鵝なぎ烏 

らかに嗚くはkrii. Jt他その嗚聲に擬へて 

次の如き動詞し用ひられる

kveri码なビがクリ•さなく 

pepi 錦糸鳥や雛なミ・ビイビイ翰み 

Ĉirpi 雀なだがチサチウさへずろ 

graki烏なごがカアカアなく • 

bleki般鳥なごが力•アカ・アなく 

kluki鷄なビがづクつツさなく

◎卵を產むはdoni ovon, ovumi;巢につく 

（卵も抱く）（1kovi
◎『牝鵝農を告げて家門亂み』に對して

Se edzino ordonas, domo ordon 
ne kona s.

（妻采配を振れば家秩序を知らT）き云ふ 

諺がある。次の二諺"生憎出來合が見當ら 

なかつア:から拙澤ね配して置く

鵝な割くに牛刀を用ふ

Por koketon kuiri, per buĉ-tran- 
ĉilego ŝiri.
鵝「2なろさも牛後さ爲ろ勿n

Pli bone esti kapeto de koketo ol
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vostego de bovego.
◎鳥に關する諺の誌數例

Se birdo tro vekas, la katon ĝi 
veka s. ‘

おんまり嗚き過るざ猫の目をさます（遊び 

過ぎろさ後がた\られみ愆で次のミ同義

Tro saltas rato—ĝin kaptas la kato.
Troa petolo danĝera al kolo.

Al feliĉulo eĉ koko donas ovoj n・
幸運兒には鵝*で卵を生んでくれる （運が 

向けば萬事がトントン拍子）

Malgranda birdeto, sed akra 
unget 〇.

なりは小いが爪は銳い（一寸の虫にも五分 

の魂）

Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo 
laŭ ago.
鳥は其飛び振りで知られ人は其の行ひで 

知られ得る ・ • ］

Ne volas kokin, al festeno, sed 
oni ĝin trenas perforte.
牝鷄は宴に行く（料理られる）のをいやが 

るが人が無理やりに引張ってゆく（必要 5 

れXいやでI仕方がない）。同意:

Neceso ne estas kareso.
Neceseco kontraŭvola estas leĝo mal

mola. .
Fi$o ne iras, sed hoko ĝin tiras.

Korvo al korvo okulon ne pikas.
烏は烏同志て・目むつ、壬合【1ぬ。次の諸 

諺ミ同義:

Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas.
Lupo lupon ne manĝas.

Kiu sciuro naskiĝis, ne fariĝos 
vulturo>

栗鼠に生れ附い'nものは兀魔にはなれぬ 

（◎たまち•やくし任蛙の子）。同錢:

Xe naskas porko leonidon, nek korniko 
aglidon.

Ovo kokinon ne instruas.
卵は親烏を教へず（む前の說法なごを俟す 

して如才なく心得てる）。同義:

Ne bezonas la kapo konsilon de kruroj. 
Leciono al profesoro estas vana laboro. 
Fiŝo scias pri naŝo ankaŭ sen via saĝo.

Kia la birdo, tia la kaĝo・
此鳥にして此寵わり（行めれば報孙り、其 

身に應じて身分あり）。同義:

Kia la poto, tia la kovrilo,
Kia la kapo； tia la Ĉapo.
Kia ago； tia pago.

［註］Ki目〜，ti“.・・~むろ如く（其樣に） 

...なり〇 Kia patro, tia filo其父にして此の 

子あり。 ゝ

Koko krias fiere, sed ne danĝere. 
鶴は呼號すれごIこわくはなし。類例：

Kiu multe minacas, ne estas danĝera.
Ne timu hundon bojantan； timu hundon 

silentan.
Hundo bojas； homo vojas.

i
Ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron・ 
其が彼を觸ら、（動ぜしむる）二ミ水が意 

,鳥にふるゝが如し（蛙の面に水）

Ĝi estas ankoraŭ pasero en aero.
空巾にわみ雀（手中におほなき）也

Se vulpo pentofaras, gardu la 
kokidoj n.
孤がもう致しませんなぎ懺悔する場合に 

卩・雛4•要心せよ（猫撫聲はこわい）。'

Tute libera, kiel birdo aera・
空中の烏の如く自由（真く自由なろ形容）

Eg blinda kokino povas trovi 
grajnon ・

盲な牝鵡でし毅粒な見つけられる
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偉人の面影
Vivo de Zamenhof 拔粹譯註

・..Klara Zilbernik, filino de kovna 
komercisto, renkontis Zamenhof ĉe 
bofi-ato sia. Sprita, gaja, energia. 
kaj bonkora, ŝi atente rimarkadis la 
jnnulon silenteman kaj timeman. 
Granda fininto pura kaj pensema; 
sub oku!vitroj rigardo luma kaj 
profunda ・

［注意］著者Privat博士の文體は短い旬 

ん斷片に用ゐ％勁い深刻な昧も出す所にお 

ろ。尤b是は新しい近頃の文體の傾向であ 

3 （昔の文趨は一般に長い句も用ひてゐみ）。

［〇?］コゲノ市の商人の娘クヲ、、シルペ 

ルニク（後Z博士の夫人ミなりし人）は自分 

の義兄の宅でザメンポフ氏に遇ったのであ 

ろ。機智に富み陽氣で根氣强く深切な彼女 

は取默なオドオドしてゐろ此の靑年を注視 

したのでした。純な考深い高い額、眼鏡のI 
下にわろ明い深刻な凰か差。 |

Amo venis inter ili. Unu tagon 
Ii konfesis al ŝi du sekretojn. Ŝi 
komprenis, kaj decidis partopreni 
lian vivon cle sindono・

［註］parto, preni ~od （叉“ en =）…
' …に參加すろ

sindono 獻身

［譯］戀が兩人の問に萌しま1?:〇あろ 

Ĥ彼“彼女に二つの秘密（即ちエスペラント 

ざ熾）も打らわけのでし?： （konfesis）,彼女 

は了解しました、そして彼の獻身・生涯を 

分たうざ決心いたのです。

Ŝi povis antaŭvidi ekzistadon 
malfacilan, kaj tial agis tre kuraĝe・ 
La diplomon kuracistan Ludoviko 
Zamenhof ricevis jam du jarojn 
antaŭ tio; sed inter 1885 kaj 1887 
li vane serĉis tujan vivrimedon ・ 
De loko al loko tre malĝoje li 
provadis trovi la sufiĉan klientaron・ 
La komenco estis neprospera・

J cntaŭ, vidi 先見する
L託」1antalfdiri豫言すち

Li vane serĉis 捜したが勵;［：1
［譯］彼女II苦しい生計を先見するこさ 

が出來ました.從って非常に氣丈にtそう 

行ったのです。醫師免狀をルドゲイコ、ザ 

メンホフは其れより二年前に受けたのでし 

了:、然し1885年から1887年の間彼戊すぐ 

樣の生計（vivrimedo）も搜したのでしたが 

駄目でした。轉〇として（場所から場所へ） 

悲みを抱いて滴當な得意を見つける1さな 

試みたのでした。乘出し“うまく行まけせ 

んでしが。

©Esperanta Legolibro, de Stalii.（定價一圓 

四十錢.郵稅四茂）易より難に入み組織的讀 

本。注文"極柬エスペラント書院へ。

［p.】2より橄く］［1.00］大林、谷口曉一、

小倉•吉川友吉、分島、小笠エツ・ 畏谷川敦\

稻浦.磯越.橫山寅一服 三石.保阪.大野.

本明.松本卓.大村幹.栗认 村上知行

©Kasa Raporto por 1921
■ Enspeze Sume 41.880 En

Specialaj membropagoj ....… 465.040
Ordinaraj nienibropagoj........... 925.250
Monoferoj ... ................................. 69.000
Abonoj el Eksterlandoj ........... 12.910
Profito el libroj venditaj........... 101.910
Diversaj enspezoj .................... 81.310
Procentaĵo de la kapitalo........... 6.4G0
Reklamo en la ” R.O." ........... 80.000

勒 Elspezo 函 Sumo 1,375.； 320 En
Preso ••• ••• •■・ ・•• ••• ••• 815.900
Poŝtelspezo ............................ 182.370
Oficejaj necesaĵoj .................... 51.490
Poŝtkontaj elspezoj.................... 09.000
Ekstraj elspezoj.......................... 88.500
Kunsidoj kaj propag ando … 56.000
Diversaj elspezoj ................... 32.410
Repagoj al grupoj .................... 6 650
Kongreso .................................... 30 000
Hon otarioj.................................... 54 500

新荷着
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懸賞課題披露

（1）彼女の服装!iI Iっちう足ミは遼っ 

た方角も向いてゐ歩ちく氣まぐれなヽ馬鹿 

げて大きい靴一足、靑の長祉下、金でL出さ 

なくては求められそうしない飛切惡い型の 

極彩色の木綿着物ざ白い前掛ミで出來上っ 

てゐた。［柬京Hamo氏］

(2) Generalo Sa:gd, ĉe iea, por 
si aranĝita bonveniga kunsido dum 
sia rondvojaĝo tra Eŭropo, kiam li 
ekstaris por paroladi responde al 
bonvenigaj vortoj, sin turnis al la 
interpretanto kaj diris : " Mi al-
konfidas al vi・" Tiu do, lin kom・ 
preninte, paroladis flue per miloj da 
vortcĵ. Ĉe tio, la kunsidantaj 
eŭropanoj miregis : " Kian pro
fundan signifon havas la japana 
lingvo! Nur kelkaj vortoj tiel 
multiĝas pro interpreto ! n

［札幌三田智大君］

［評］xス文和萍は・譯文の巧拙"兎に角 

さして大低同等の出來榮でわったが和文工 

ス譯、I孰れも同等の不出來であろのは遺憾 

であみ。⑴ では大場君がalie ol siaj 
piedojを『足と云ふĴ.より何か外のものの樣 

に見まちのん』とされ^ビうした事か岡山の 

磯崎氏沪blanka antoŭtukoな［T鼎い』餉掛さ 

されたのが主な誤。kapricaj ŝuojは爪先が 

右も向くならおれは左を向いてやろうミ云 

った樣な『きまぐれ靴』の意。la plej mal
bona modelo, kiun oni nur povas trovi por 
mouoは『金な出してのみ求め得られる=わ

ざわざ金を出して诜へりばさても出來ぬ肚 

にも極惡の型』の意。束京粟飯原氏が『金次 

第でこさ龙られる最もいやか型』さされた 

のは當らない。 田坂氏の貧弱な幻手本浦

になりそうむ』もmodelo （型、摸型）を考へ 

過ぎて取られたしのだろう。

成蹟斯の如くであるから止むなく賞罷も 

低下して次の五氏に盟花なまきHawthorn 
のGranda Vizaĝo el Ŝtono 一部宛な贈呈す

みこさにした（東京Harno氏は佳作だが匿 

名故選外ざい:）。三田智人君、荻味謙三苕 

進藤狎太郞君、村上知行君、磯崎锻君。

利文エス譯を記茜が試みたIの:

Duin sia vojaĝo tra Eŭropo gene
ralo Saigo alestis ie kunsidon por 
si aronĝitan・ Ĉe resaluto al bon
venigaj vortoj li lin turnis al la 
interpretisto apudestanta, dirante : 
,,Laŭ via bontrovo !u La kom
prenema interpretisto tuj prezentis 
longan, belegan paroladon. La 
mirigitaj eŭropanoj ĉeestantaj ek
kriis al si : ,, Kiel signiforiĉaj
estas japanaj vortoj ! Du-tri vortoj, 
se interpretitaj, formas tian longon 
paroladon!‘‘ ・
◎第三回懸賞新課題は二刀號に

JAPANA ESP.-INSTITUTO
©Novaj membroj （Dee.— ĝis 10 Jan.）
岸本通知、秋村耕収 樓本正（京都三高）、 

高木健三（京都）、高橘淸（東京）、松田與志 

夫、奥田保治（奈良）、奥村雅三郞惊都）、徳 

永晋作・渡邊信、三崎期磨（札幌）・辻圭一 

（東京）・古賀善治（人阪）、野知利慶助、中村 

吉雄（貶京）佐。木祐正（大阪）、野坂竹太郞、 

阪本秋江、眞秀瞋造、豐旧作太郞（京京） 

©Membropagoj （Dum Dee.）
［15.00］淺井惠倫（計50.0〇）. L5-00J立田 

信一郞［3.00］富田寬次［2.00］齋藤春雄.高 

木健三、岡本好次.松田與志夫ヽ奧田保治. 

奥村ヽ淸水信平.阪木孝太郞・辻圭一•古賀 

善治、野知里•中村吉雄.中野壽.佐々木祐 

正・西川、小林正雄、上田てろま［1.80］中 

井虎一［1.50］平林［1.00］武藤仁叟、櫻 

田、简井百平、伊波・鳥袋、田中唯輔.安喰. 

藤井徳兵衛、森田已貴太、沽本通智、高畠 

淸、宅間、淸野暢一郞、藤井秀旭、込田、柬 

原兵吉、山田房一、小野さわ丈、竹內藤吉、 

大島英雄、仲原.池神、藤原咲平.秋村、複 

本、村本ゝ古賀千年、矢野、高橋淸.春野・ 

荒也祝・乙部、連.進藤、津川・中埜平吉.
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EKSPORTO ESPER ANTA

ENTREPRENO
I IVI P 0 R T o j

INTERNACIA KOMERCA KORPORACIO
OSAKA---- 4〉Minamihommaĉi I, Higaŝiku — JAPANUJO

TELEFONO : No. 3795 SEMBA

PERADO
ESPERANTO EN

KORESPONDADO REPREZENTADO

美はしい北歐『萬湖の國』を紹介する立派な雜誌

ESPERATNA FINNLANDO
Riĉe ilustrata —Luksa monata gazeto一nur en Esperanto 

Abonprezo jare 3.00 Enoj:—購讀料年三圓

Tuj abou Ĉe

Orienta Librejo Kaperanta aŭ Esperanta Oficejo Finnlanda

Vi pri P Lando Matensuna, 
Pri FpopoF en tempo nuna 
Kaj antikva volas koni ?
Nu rapidu iuj aboni 一

LA REVUON

VERDA UTOPIO

Monata—Ilustrata
Radaktata nur en Esperanto 

Pri japanaj literaturo, artoj, moro, 
socia vivo, k. t. p.

ABONO
Jare Y 3.00; duonjare Y 1.50 
Ilelpabono jare almenaŭ Y 5.00 
Redakcio kaj Adminstracio :—

5265, Uehonmaĉi VII, 
Minamiku Osaka Japanuj〇.

海外雜誌取次

Esperanto {
simpla abono …... 
kun UEA membreco

Nur UEA membreco
Internacia Komerca Revuo…
Franca Esperantisto （エ"怫語） 

Germana Esperantisto （エス、獨語） 

Esperanto-Praktiko （エス.獨語） 

The British Esperan t is t （エス、英語）

Esperan Triumfonta （semajno） 42

海外圖書輸入取次
Oni petu katalogon-

｛御照會に厲必す・返信嗚添附さ れ度｝

圓
4.40
5-20
2 20
2.20
1.80
1.00
1.00
2.20

3.40

Orienta Librejo Esperanta
Tokio, Aoj ania Postoficejo Kesto No 1

極東エスペラント書院
東京靑山郵便局私書函第一號 

U辰替口座麻京五五一五二）

號分…
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Esperota

EKSPORTADO
KAJ

IMPORTADO

JOKOHAMA, JAMASITACO 70

日本ヱスペラント貿易商會

輸出輸入商
橫濱市山下町七十番

KORESPONDADO EKSKLUZIVE EN

ESPERANTO

X Telegrafa Adreso: ~Esperanto Jokohama X
父 Telegrafaj Kodoノ:一ABC Eldono 5-a, Bentley, Lieber,;ヽVestero >(
乂 Union kaj Privata. ・」・ 、ま

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX><XXXXXXXXXXXXXXX^

述林二穌款黠

定價一部金十七錢

東京市牛込區新小川町三の十四

發行 所 R本エスベラント學會 
編輯兼發行者 小坂狷二

東京市麴t町:區準町十
卬刷人（大道社）冷山芳太郞 
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